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  إدارة سالسل اإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسياإدارة سالسل اإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسيا
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  :ملخص

�دف هذه الدراسة إىل الرتكيز على إدارة سالسل اإلمداد اخلضراء باعتبارها كتوجه اسرتاتيجي لبلدان    

حيث أن . اإلمداد اخلضراء ظهرت كوسيلة للجمع بني عناصر البيئية وإدارة سالسل اإلمدادفإدارة سالسل . أسيا

. إدارة هذه السالسل تأخذ دورة حياة املنتج بالكامل بعني االعتبار، بدءا من تصميم املنتج حىت �اية دورة حياته

اء بسبب عوامل خارجية، معظمها ولذا جند معظم الشركات متيل إىل تبين ممارسات إدارة سالسل اإلمداد اخلضر 

وقد . مرتبط بضغط أصحاب املصلحة، وعوامل داخلية نامجة عن األعمال التجارية والعمليات اإلسرتاتيجية

خلصت هذه الدراسة إىل أن اعتماد إدارة سلسلة اإلمداد اخلضراء تسعى ملواءمة االستدامة مع أعمال الشركات، 

  .ادة كفاءة موظفيهاوتساهم يف حتسني صورة الشركات، وزي

 .سالسل اإلمداد؛ إدارة سالسل اإلمداد اخلضراء، املنتج األخضر؛ بلدان أسيا: الكلمات المفتاح

 XNN؛  JEL  :XNNتصنيف 

Abstract: 

 This study aims to focus on the management of green supply chains as a strategic direction in 

East Asian countries. Green supply chain management has emerged as a means of combining 

environmental elements and supply chain management. The management of these chains takes 

the entire product life cycle into consideration, from product design to the end of its life cycle. 

Therefore, most companies tend to adopt green supply chain management practices due to 

external factors, mostly linked to stakeholder pressure, and internal factors arising from business 

and strategic processes. The study concluded that the adoption of green supply chain 

management seeks to align sustainability with corporate business, and contribute to improving 

the image of companies and increase the efficiency of their employees.  
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I-  تمهيد : 

أدى اتساع االقتصاد العاملي يف حتقيق االزدهار إىل التدهور البيئي ناتج عن تغري املناخ، واستنفاد طبقة 

فقد أصبحت هذه القضايا مهمة . األوزون، وضياع التنوع البيولوجي ونضوب اهلواء واملاء واملعادن يف األرض

ظيمية، العمالء، املنافسون، املنظمات غري احلكومية للشركات ألن أصحاب املصلحة فيها، مثل السلطات التن

 .واملوظفني، يطلبون الشركات بشكل متزايد مبحافظة على البيئة  واالستدامة االجتماعية يف العمليات التجارية

والشركات الراغبة لتقليل آثارها البيئية قد تكتشف أن قدر�ا على القيام بذلك يعتمد على قدر�ا على إدارة 

وروابطها مع . ا�ا مع املوردين يف إدارة سلسلة اإلمداد اخلضراء من موردي املواد اخلام إىل العميل النهائيعالق

شركاء يف سلسلة اإلمداد اخلضراء واليت توفر نقطة انطالق ممتازة لتحسني االستدامة البيئية اليت تزيد من الوعي 

خضراء صديقة للبيئة يف العديد من بلدان خاصة دول البيئي لدى العمالء واملؤسسات يف البحث عن منتوجات 

هل يمكن اعتبار إدارة سالسل اإلمداد الخضراء كتوجه : ومن ميكن طرح إشكالية التالية. شرق أسيا

  استراتيجي لبعض البلدان األسيوية؟

  األسئلة الفرعية

  ما ماهية سالسل اإلمداد؟  - 

  ماهي مرتكزات سالسل إمداد اخلضراء؟ - 

  ميز جتارب بعض دول أسيا يف إدارة سالسل إمداد اخلضراء؟مبا تت - 

  الفرضيات

  سالسل اإلمداد اخلضراء هي سبيل الوحيد لتحقيق االستدامة البيئية؛ - 

  .تساهم إدارة سالسل اإلمداد اخلضراء يف تنشيط عمل الشركات للمحافظة على البيئة - 

  أهداف الدراسة

  :يلي �دف هذه الدراسة إىل ما

 بسالسل إمداد؛التعريف  - 

 إظهار فائدة من وجود سالسل اإلمداد اخلضراء يف املنظمات؛ - 

 زيادة الوعي بقضايا البيئية يف ا�تمع؛ - 



  --الصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزياالصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزيا  --اإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسيااإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسياإدارة سالسل إدارة سالسل 
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 التعريف باملنتج األخضر وفائدته لالستدامة البيئية؛ - 

 .توضيح بعض جتارب بلدان شرق أسيا يف إدارة سالسل إمداد اخلضراء  - 

  المنهج المستخدم

ية هذا البحث اليت متحورت حول إذا كانت إدارة سالسل إمداد اخلضراء تعترب كتوجه بغية إجابة على إشكال

قد استعملنا املنهج الوصفي التحليلي لتالؤمه مع طبيعة هذه الدراسة يف اجلانب . اسرتاتيجي لبلدان شرق أسيا

بعض جتارب دول شرق  النظري، كما استعملنا أيضا منهج دراسة حالة يف اجلانب التطبيقي الذي ركزنا فيه على

  .أسيا

  هيكل الدراسة

قسم هذا البحث إىل ثالث حماور فقد ركزنا يف احملور األول على ماهية سالسل اإلمداد بصفة عامة، أما احملور 

جتارب بعض دول شرق الثاين ركزنا فيه على مرتكزات سالسل اإلمداد اخلضراء، أما احملور الثالث ركزنا فيه على 

 ). GSCM(لسلة اإلمداد اخلضراءس أسيا يف إدارة

II – ماهية سالسل اإلمداد  

 فيه، املنظمة ترغب ما حتقيق خالهلا من وميكن تسبب ختفيض التكلفة هامة ظاهرهأصبحت سالسل اإلمداد 

 املنظمة وبني وعمالئها املنظمة بني اجلدران اخرتاق يف تقع الفرص من القادمة والكبرية اجلديدة واملوجات

  .واملوردين

II.1- أهمية سلسلة اإلمداد  

هي جمموعة من الطرق واألساليب الراسية إىل حتقيق التكامل بني املوردين، والتصنيع،  :"تعريف سلسلة اإلمداد

واملستودعات، واملخازن إلنتاج سلع وتوزيعها بالكمية املطلوبة، ويف الوقت املناسب، وبالوقت املالئم، �دف 

  )627، صفحة 2014زيد، ( ."مة املطلوبةخفض التكاليف ضمن مستوى اخلد

 مباشرة املنتجات نقل خالل من املخزون يف ختفيض حيدث عندما للعمالء اإلمداد سلسلة إدارة أمهية وتتحقق

 يف صعوبة أكثر فيكون املورد على األثر أما عنه، مسئوال ويكون بتخزينه يقوم ذاك بعد مث الشراء مكان إىل

عساف، ( :يلي كما واملوردين العمالء من لكل فوائد تشمل أن ميكن كما احكأرب مبدئية بصورة تصنيفه

 )18- 17، صفحة 2015

 واليت املنظمات يف التوريد سلسلة إدارة عن تنتج اليت الرئيسة الفوائد أهم من واحدة التكلفة تقليل وتعد

 وألجل .األسعار ختفيض طريق عن الزبائن لدى الشرائية القدرة ورفع املنظمات بني تنافسية ميزة خلق يف تساعد
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 العناصر ومالحظة التسويقي مزجيها إىل العودة الضروري ومن أ�ا كافة املنظمات وجدت النتيجة هذه إىل الوصول

 هادفة عليها والسيطرة �ا التحكم ميكن اليت

 أربعة من مؤلفا تسويقيا مزجيا هناك أن املختصني مجيع لدى املعروف من حيث الفاعلية، وزيادة الكلف ختفيض

 املادي التوزيع يعين باملكان املتمثل العنصر أن واحلقيقة .املكان وأخريا الرتويج السعر، املنتج، وهي أساسية، عناصر

 وكذلك بالطلب املتعلقة العمليات كلف املخازن، كلف النقل، يف كلف تتمثل األخري كلف حيث أو

  .املخزون مناولة أو نقل كلف بالتجزئة، متعلقة كلف املعلومات،

 ما لالستهالك جاهزة تصبح أن إىل أولية كمواد أصلها من وجتهيزها واخلدمات املنتجات حتضري عملية إن

 الشركة تتمكن وحىت العملي، الواقع يف اإلمداد سلسلة إدارة تؤديه ما وهذا عدة مراحل إىل حتتاج الزبون، جانب

 وصوال الرئيسني باملوردين بدءا اإلمداد سلسلة مراحل متتد أن بد ال املشرتاه، اخلدمات أو املواد جودة حتسني من

 ميكن وبذلك وعملية، إسرتاتيجية منافع حتقيق إىل يؤدي اإلمداد لسلسلة املعاصر املنظور وهذا النهائي، الزبون إىل

 .اإلمداد سلسلة شركاءى لكل تنافسية ميزة حتقيق

 تتدفق والصفقات واملعلومات التامة واملنتجات املواد فكل عميل،ال مع وتنتهي تبدأ حلقة اإلمداد سلسلة وتعد

 ومتثل .أهدافها وتناقض اختالفها مع الشركات جلميع التسهيالت من متحركة شبكة أيضا وتعد احللقة، هذه عرب

 ماخلا املواد على الشركة حصول طريقة التحسني يف لتحقيق وذلك والفن العلم من مزجيا التوريد سلسلة إدارة

 والعمليات العناصر لكل كوصف وتستخدم للعمالء، شحنها أو وتسليمها اخلدمة تقدمي أو املنتج إلنتاج الالزمة

  .ممكنة تكلفة وبأقل املناسب الوقت ويف املناسبة األماكن يف املنتج من املناسبة الكمية لضمان والالزمة املتداخلة

II.2 - اإلمداد سلسلة أنشطة  

 تعظيم مع الزبون رضا حتقيق إىل وظائفها خمتلف بني التنسيق خالل من جاهدة صاديةاالقت املؤسسة تسعى

 تشغيل أنشطة معظم املختلفة أنشطتها تضم واليت اإلمداد؛ وظيفة جند الوظائف هذه بني ومن أرباحها،

 حيث مدعمة، وأخرى أساسية أنشطة إىل تنقسم واليت .والتوزيع التخزين النقل، كالشراء، االقتصادية املؤسسات

 )22- 21، صفحة 2016خمنان، ( :اإلمداد وهي سلسلة األخري يف تشكل

   األساسية األنشطة* 

 : يف األساسية اإلمداد أنشطة تتمثل 

 خالل من أو شخصيا، املستهلك مع خالهلا من الشركة تتفاعل اليت األنشطة من جمموعة متثل :العمالء خدمة -

 تقدمي و رضا العميل، مها رئيسيني هدفني على بناء وأدائها تصميمها يتم طةاألنش وهذه مباشر، الغري االتصال

 عالية؛ بكفاءة اخلدمة



  --الصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزياالصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزيا  --اإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسيااإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسياإدارة سالسل إدارة سالسل 
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 وهو اإلدارية؛ املعلومات لنظام الفرعية األنظمة أحد باإلمداد املتعلق املعلومات نظام يعترب: المعلومات نظام -

 املستويات إىل توفرها أماكن من نقلها خالل من وذلك لإلمداد، الالزمة املعلومات توفري إىل يهدف الذي النظام

 الرقابية؛ اإلجراءات، و البيانات حتليل  يف النشاط هلذا املالزمة القرارات وتكمن .املناسبة اإلدارية

 حتقق الوظيفة هذه فإن وبالتايل إليها؛ احلاجة حلني باألشياء االحتفاظ أنه على التخزين تعريف ميكن :التخزين -

 عليها؛ الطلب حدوث حني املنتجات توفر تعين اليت زمانية،ال املنفعة

 املواد، ومناولة املشروع إىل املوردين من واملستلزمات املواد حتريك :"هو لإلمداد، الشامل للمفهوم طبقا :النقل -

  اإلمداد؛ نفقات إلمجايل األكرب النسبة النقل نفقات ومتثل ."العمالء إىل املشروع من مث

 من بانتقاهلا وهذا املستعمل، تصرف حتت واخلدمات السلع جتعل اليت الوظيفة هو التوزيع :المادي التوزيع -

 املستهلك وحاجيات أذواق االعتبار بعني األخذ مع املناسب، باحلجم و والوقت املكان يف املستهلك، إىل املنتج

  .الوسط تدخل مع

  المدعمة األنشطة* 

 و واآلالت املعدات و املواد من املنشأة احتياجات لتوفري املالزمة النشاط هأوج الشراء وظيفة متثل :الشراء -

 مع تتناسب تكلفة وبأقل املنشأة، حتتاجها اليت بالكمية اإلنتاج ومواقع للمخازن تدفقها وضمان اخلدمات،

  الكلية؛ املنشاة فتكالي ختفيف يف واملسامهة اإلنتاج استمرار يضمن مبا .املناسب الوقت ويف املطلوبة املواصفات

 : يف تتمثل أمهية اللوجستية باملتطلبات وللتنبؤ .املستقبلية باألحداث التوقع علم هو :بالطلب التنبؤ -

 املنظمة؛ نشاط أوجه جلميع التخطيط عملية أساس - 

 التسويقية؛ للقرارات مهم بالطلب التنبؤ - 

  .الرحبية والتكاليف األرباح حجم تقدير ومنه تقديرية،ال موازنتها إعداد من املنظمة ميكن الذي األساس يعترب - 

 أو حتريكها عملية لتسهيل والوضع الرفع وكذلك املواد وتفريغ وشحن بإعداد املختصة الوظيفة هي :المناولة -

 ختزينها؛

 خمتلفة عبوات يف عادة املنتجات معظم وضع فيتم .املناولة عملية كفاءة زيادة لغرض :والتغليف التعبئة -

  .واحلركة املناولة عملية وتسهيل التلف، من البضائع محاية على الغالف ويساعد واحلجم، الشكل

II.3 - فوائد وعقبات في سلسلة اإلمداد واهم مخاطرها  

II.1.3 - فوائد وعقبات التحسينات في سلسلة اإلمداد  

  .يف اجلدول موايل جند بعض وفوائد وعقبات التحسينات يف سلسلة اإلمداد



  .بطا�ر�بختة�. د

 
27 

 فوائد وعقبات التحسينات في سلسلة اإلمداد): 01(دول رقم الج

  العقبات  الفوائد  التحسينات المحتملة  المشكلة

  كرب حجم املخزون

  ختفيض حجم املخزون -

  تكرار أكثر للطلب -

  البضائع الواردة دون ختزينها باملخازن -

ختفيض تكلفة االحتفاظ  -

  باملخزون

  زيادة تكاليف الطلب -

  ليف املوردزيادة تكا -

  طول فرتات اإلمداد
  إلغاء بعض املراحل الوسيطة -

  التخزين الضروري لنضج املنتج -
  سرعة االستجابة -

  من احملتمل عدم جدواها -

  من احملتمل تشبع الوظائف -

  التصميم القياسي -  كرب عدد األجزاء
  االحتفاظ ببعض األجزاء -

  الطلب صغري احلجم -
  درجة تنويع أقل -

  الشراء اخلارجي -  فة واجلودةالتكل

  ختفيض التكلفة -

  رفع درجة اجلودة -

  الرتكيز على العمليات -

  عدم القدرة على الرقابة -

  القابلية للتغري

  فرتات اإلمداد أقل -

  تنبؤ أفضل -

  ختفيض التغيري يف املنتج واخلدمة -

قدرة اكرب على مضاهاة  -

  الطلب والعرض
  تغري أقل -

أثر ممارسات سلسلة التوريد على األسبقيات التنافسية لشركات صناعة األلبان  عبد القادر عبد اهللا هدية، عبد اهللا :المصدر

 .15، ص2016، رسالة ماجستري يف إدارة األعمال، كلية األعمال، جامعة الشرق األوسط، األردن، األردنية

II.2.3 - مخاطر سالسل اإلمداد  

  )233-232البتاتوين، صفحة ( :إلمداد نذكر منهاهناك عدة خماطر تعاين منها سالسل ا

التأكد  وهي متغريات تؤثر على منشآت األعمال عرب الصناعات املختلفة، وترتبط بعدم :المخاطر البيئية -

على سبيل (واالقتصادية ) على سبيل املثال التغريات يف األنظمة السياسية (املرتبط بكل من اجلوانب السياسية 

على سبيل املثال االعتقادات والقيم (، واالجتماعية )ت يف األسعار ومستوي النشاط االقتصادياملثال التقلبا

  ؛)على سبيل املثال الزالزل ،الفيضانات، واحلرائق(، والطبيعية )واملواقف اليت تأيت من جانب أفراد ا�تمع

. معينة لى قطاعات صناعيةهي متغريات ال تؤثر على كل القطاعات االقتصادية ولكن ع :مخاطر الصناعة -

مثل املخاطر املرتبطة باقتناء كميات غري كافية من املدخالت الالزمة لعملية اإلنتاج وذات جودة أقل، وكذلك 

  املرتبطة بالطلب على املنتج، واحمليطة باملنافسة القائمة داخل الصناعة؛

املدخالت،  لة املتخصصة وغريها منتشمل عدم التأكد احمليط بظروف التشغيل من العما: مخاطر تنظيمية -

وتقيد العمالء يف سداد ديو�م للمنشأة، وعدم التأكد بشأن عالقات الوكالة داخل املنشأة مثل سعي املديرين حنو 

   تعظيم منافعهم على حساب منافع أصحاب املنشأة؛
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املخاطر  مثل، هيكلوتتأثر هذه املشاكل بواحد أو أكثر من اإلجراءات : مخاطر ترتبط بمشكلة محددة -  

الكلية، وفهم املتغريات الرئيسية، والعالقات املتبادلة، واملخاطر اليت ترتبط باألهداف واملعوقات اليت تؤثر على 

  املشكلة، وتعقد مهمة القرار يف أبعادها املختلفة؛

وترتبط مبعرفة  نشأة،وترتبط مبتخذ القرار نفسه سواء أكان فرد أو مجاعة داخل امل :مخاطر ترتبط بمتخذ القرار -

ومهارات وخربات متخذ القرار، سلوك البحث عن املعلومات من جانب متخذ القرار، القواعد واإلجراءات 

  :وهي موضحة يف الشكل التايل .املؤسسية الختاذ القرار، والرشد احملدود من جانب متخذ القرار

  مخاطر سالسل اإلمداد):01(الشكل رقم 

   

  

  

  

    

  

    

  

  

  

  

  

اإلستراتيجية على  الربط والتكامل بين ممارسات إدارة سلسلة التوريد وإدارة التكاليفsتاثير عالء حممد البتاتوين،  :المصدر

  .232، ص01، ا�لة احملاسبة واملراجعة، ا�د الثاين، العدد دعم القدرة التنافسية لمنشات األعمال الصناعية

  

  

  

 

 

مخاطر ترتبط بمشكلة 

 محددة:

.العالقات المتبادلة -  

.األھداف والقیود -  

 مخاطر بیئیة:

اقتصادیة -سیاسیة -  

 -اجتماعیة -

.طبیعیة  

  مخاطر سلسلة

  التورید

 مخاطر الصناعیة:

-مخالتسوق ال -

 - سوق المنتج

.المنافسة  

 مخاطر متخذ القرار:

المعرفة والمھارات  -

.والتحیزات  

.البحث عن المعلومات -  

.القواعد واإلجراءات -  

 مخاطر الصناعیة:

االئتمان - الوكالة -  

التشغیل -  
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III - ضراءمرتكزات سالسل اإلمداد الخ  

 من العديد العرتاف وذلك كبري، اثر له البيئي كان امليدان إىل مداد اخلضراءاإل سالسل إدارة مفهوم إن انتقال

 اآلونة يف ظهرت هنا ومن االقتصادية وللمجتمع ككل، للمؤسسات بالنسبة احلديثة التقنية هذه بأمهية الباحثني

اخلضراء من خالل اعتمادها  املنتجات تكاليف ختفيض أمهية فكرة تدعم اليت من الدراسات العديد األخرية

 .لسالسل إمداد اخلضراء

III.1- مفهوم سالسل اإلمداد الخضراء  

إىل أن من أكثر املفاهيم احلديثة تعقيدا يف جمال التوزيع األخضر هو مفهوم سالسل  Polonskyأشار 

ملستعملة والتالفة واملخلفات املادية املتعلقة �ا، اإلمداد اخلضراء ويقصد به حتمل املنظمة مسؤولية نقل املنتجات ا

من املستهلك إىل املنظمة عرب قنوات التوزيع اخلاصة �ا، وكان أول من ألزم املنظمات بتلك القوانني األملانية يف 

أن تطبيق املنظمات إمداد األخضر ال ميثل بند تكلفة فقط، وإمنا قد ميثل  Polonskyبداية التسعينات، ويرى 

من نقل آالت التصوير التالفة من  Xeroxفرصة لتوليد إيرادات، ومن أمثلة ذلك ما قدمت به شركة 

املستهلكني عرب قنوات اخلاصة �ا، مث إعادة تصنيعها، أو استبدال األجزاء التالفة منها بأجزاء سليمة من آالت 

  .التصوير أخرى، وقد جنت املنظمة من وراء ماليني الدوالرات

أن قيام املنظمة بتطبيق سالسل إمداد اخلضراء حيافظ على املوارد   Autry and Richeyنيرى كل م

الطبيعية ويسعى على عدم إهدارها، حيث أنه ميكن املنظمة من إعادة �يئة أو اسرتداد القيمة من خالل إعادة 

 Polonskyويتفق الباحثان مع  �يئة قيمة املنتجات اليت تباع أو اليت أتلفت أثناء شحنها أو املنتجات املعيبة،

يف أن تطبيق سالسل اإلمداد اخلضراء يؤدي إىل ختفيض تكاليف التوزيع، كما أ�ا تؤدي إىل توليد إيرادات من 

، صفحة 2016-2015السعدية، ( .خالل جتميع املنتجات التالفة ومكونا�ا املادية، إلعادة تدويرها وتصنيعها

151 -152(  

III.2  - السل اإلمداد الخضراءاستراتيجيات س  

يشري بعض الباحثني بان أول ظهور السرتاتيجيات اإلمدادات العكسية كان يف أواخر القرن التاسع عشر 

وذلك �دف إعادة املنتجات واحلاويات واالستخدام املباشر للتغليف وإعادة تدوير املواد والتخلص السليم باحلد 

. ن اعتماد بعض االسرتاتيجيات لإلمدادات اخلضراء لتحقق ذلكاألدىن من اآلثار السمية للبيئة، لذلك ميك

ووضع بعض االسرتاتيجيات لإلمدادات اخلضراء للحد من التأثريات البيئية والتخلص وإعادة تدوير املنتجات يف 

اهيم، إبر ( :�اية دورة حيا�ا واليت هلا تأثري كبري على هيكل التكاليف، ومن بني هذه االسرتاتيجيات نذكر مايلي

  . )133-132، صفحة 2017
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  إستراتيجية االهتمام البيئي -

تشمل هذه اإلسرتاتيجية كل املمارسات الصديقة للبيئة واليت حتقق هلا امليزة التنافسية، حيث ركزت املنظمات 

  على املضي قدما �ذا االجتاه وهو نشاطات سلسلة التوريد الصديقة للبيئة وبكل الوظائف الرئيسية للمنظمة

كالتسويق والتصنيع والتوزيع واملشرتيات واملبيعات للحد من النفايات والقيام بالتدوير وإعادة االستخدام، كما 

حتقق ختفيض يف تكاليف  إعادة تصنيع املنتجات فضال عن احلد من النفايات الناجتة عن التغليف وإعادة 

األخرية بني املصنعني وجتار التجزئة حيث حيقق  وقد اكتسب اإلمداد األخضر زمخا كبريا يف السنوات. االستخدام

التزاما جتاه ا�تمع من خالل االلتزام باملسؤولية االجتماعية، ويف مقدمة املهتمني �ذه اإلسرتاتيجية الدول األوروبية 

ق نفسه ويف مقدمتهم أملانيا، حيث أن األنظمة البيئية أكثر صرامة مما هي عليه يف الواليات املتحدة، ويف السيا

فان من االعتبارات البيئية إعادة املنتجات إىل مورديها حيث أن تكاليف الطمر للنفايات أصبحت مرتفعة الثمن 

مما اجرب الشركات على اعتماد تقنية متقدمة يف التعبئة والتغليف بطريقة جتعل املنتجات أكثر قابلية إلعادة 

عزيزا للقيمة املضافة يتجلى يف خفض التكاليف من جهة ومحاية وأخريا فإن لتطبيق هذه اإلسرتاتيجية ت. اإلستخدام

  البيئة واحملافظة على العمالء من جهة أخرى؛

  إستراتيجية المرتدات الضامنة -

هذه اإلسرتاتيجية تركز بالدرجة األوىل على املنتجات اليت تفشل يف حتقيق متطلبات الزبون اليت تضررت من 

على خدمات اإلمدادات اخلضراء لتوازن املنظمة خالل إرجاع املنتجات من  خالل التجهيز، فضال عن تركيزها

حمالت البيع إىل خمازن املنظمة فضال عن تقدمي خدمات ما بعد البيع لنيل ثقة املستهلكني، والعتبارات تسويقية 

با�م وتطلعا�م مرتبطة خبدمات املستهلكني ميكن تقدمي خدمات ما بعد البيع وإرجاع املنتجات اليت ال تليب رغ

وان حيصل على منتج جديد أو يتم تصليح املنتج املتضرر، كما وتشمل العملية سحب املنتجات قبل �اية حيا�ا 

ونظرا لظهور بعض القوانني تلزم الشركات . مبا يضمن تصميم وتنفيذ التدوير السليم مبا حيقق الكثري من االجيابيات

انيا والواليات املتحدة، فإنه يستدعي أحيانا إجراء هذه املعاجلات حىت ولو  بإعادة التدوير كما هو احلال يف أمل

كانت استثمارا بتكاليف عالية إال أ�ا حتقق تعظيما للقيمة املضافة حيث املسامهة يف احلد من التلوث وزيادة 

مع العوامل البيئية، واحلد  و�دف هذه اإلسرتاتيجية إىل التوازن بني األداء والتسويق. حتسني اخلدمة املقدمة للعميل

  من التلوث واحلفاظ على الطاقة، فال عن دمج املفاهيم البيئية واالجتماعية واالقتصادية من التأثريات؛

  إستراتيجية االستيراد أو التصليح -

ا ما تقوم بعض املنظمات باسرتجاع املواد األولية أو أجزاء من املنتجات لتحقيق زيادة معينة يف الرحبية، وغالب

. تكون هذه االستثمارات مرتفعة الثمن إال أ�ا ختتصر تكاليف النقل والتخزين وبذلك تتحقق وفورات يف احلجم

مبوجب هذه اإلسرتاتيجية ميكن الرتكيز على اسرتداد كل ما ميكن استخدامه من أجل خفض تكاليف اإلنتاج من 
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املواد األولية (ها يف مرحلة اإلنتاج ألسباب خمتلفة مثل خالل اسرتداد املنتجات واملكونات واملواد اليت يتم إرجاع

الغري مطابقة ملواصفات، والزيادة يف املواد األولية فضال عن فضالت اإلنتاج يف العمليات اإلنتاجية، ويتم مبوجب 

ستهلك هذه اإلسرتاتيجية يتم تقدمي خدمات التصليح أو الصيانة باستمرار، وتتم عمليات التصليح أما يف موقع امل

وتقوم بعض املنظمات بإنشاء سلسلة جتهيز تدعى سلسلة التجهيز املغلقة . أو يتم إرسال املنتج إىل موقع التصليح

تقوم على التكامل بني إعادة املعاجلة والتقانة من خالل اسرتداد أجزاء من املنتج مع عملية التصنيع األصلية حمققة 

 .لة تكاليف التجهيز من جهة أخرىبذلك وفورات احلجم املخزنية من جهة ومقل

III.3  - بدائل وحواجز سلسلة اإلمداد الخضراء  

III.3 .1- بدائل سلسلة اإلمداد الخضراء 

املتاحة للمؤسسات لتحسني األداء البيئي لسالسل اإلمداد اخلضراء  حددت يف هذه النقطة بعض البدائل

على سبيل املثال واحد من . أو العملية أو التنظيمية قد تتضمن هذه البدائل اخلصائص التكنولوجية. اخلاصة �م

على غرار . وبني املنظمات إدارة البيئة اجلودة يف الداخل قد يكون اهلدف منه تنظيمي لتحسني ا�موع هذا البديل

، وقد 14000أن يشمل على شهادة االيزو  برناجما واسعا ينبغي TQEMإدارة اجلودة الشاملة، يعد برنامج 

  .ضا هدفا للمنظمة ومورديهايكون أي

قد جتد بعض املؤسسات اليت . وبناء شبكة املعلومات حيث يعتمد هذا البديل على احلفاظ على الوثائق

ألنه حيتاج إىل القليل من التكلفة واجلهد  أن هذا البديل سهل التنفيذ ISO 9000حصلت بالفعل على شهادة 

على نظم املعلومات  حيث تقوم هذه البدائل األخرى.ل األخرىاإلضايف، وبالتايل قد يكون من األفضل للبدائ

تقييمها من  اليت قد يكون هلا ما يربرها ألسباب أخرى، ولكن ميكن أن يكون مثل تبادل البيانات اإللكرتونية

تم والعمليات اليت مل ي األمثلة ليست سوى عدد قليل، التقنيات الناشئة، النماذج، هؤالء الثالثة. منظور حتضريي

مناقشة جيدة ملختلف النظم . مت تقييمها باستخدام إطار القرار املقرتح كـحسنا تطويرها فيما بعد وميكن أن تكون

 Sarkis, 2003,page) .سالسل اإلمداد اخلضراء واملتطلبات والبدائل اليت ميكن أن تساعد يف تطوير

400) 

III.3 .2-  سلسلة اإلمداد الخضراءحواجز 

داد اخلضراء تقييم التأثريات البيئية الكلية للمنتجات خالل دورة حيا�ا الكاملة من تتضمن سلسلة اإلم

وهذا الرأي ميتد ". لالقتصاد املستدام"ترتبط فكرة سلسلة اإلمداد اخلضراء باملفهوم األوسع   .املنتجات واخلدمات

املوردين والعمالء وغريهم من الالعبني يف سلسلة  لفكرة اإلدارة البيئية خارج احلدود إذا كانت املنظمات تضم

من خالل تطوير �ج سلسلة اإلمداد بشكل صريح يف عملية اإلدارة التنفيذية، يتم التأثري على العمليات . التوريد

 ميثل توسيع األنشطة. يف مجيع أحناء السلسلة مما يؤدي إىل توسيع جمال اإلدارة اإللكرتونية إىل نطاق أوسع بكثري

اخلضراء عرب سلسلة اإلمداد تطورا على التقييمات البيئية اليت تركز على التأثريات اخلاصة بالشركة وحتليل �اية 
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وميكن تقسيم . األنبوب وهي اآلن جزء من اجلهود املستدامة األوسع نطاقا اليت تقوم �ا العديد من املنظمات

 :إىل أربع فئات احلواجز

مبعىن أن العمليات  تعترب حواجز أمام التطورات يف إدارة البيئية  ات احلكوميةاملؤسس: الحواجز المؤسسية -

. تتجسد يف اإلدارة البيئية هناك دعم مؤسسي حمدود لألفكار  املؤسسية لإلدارة البيئية ال تزال مستمرة، يف حني

 ؛)تشجيع املمارسات القدمية(تصبح حاجزا  احلكومة إلنشاء اإلطارات املؤسسية اليت  كميل

وتكاليف    تنطوي على نوعني من التكلفة، التكاليف املباشرة  االخنراط يف اإلدارة البيئية: الحواجز االقتصادية  -

 تشكل عقبات كبرية أمام اعتماد سلسلة إمداد اخلضراء؛  كال النوعني من التكاليف من املرجح أن.املعامالت

ساسي يف املنظمات، خاصة عندما تكون هناك تغيريات يف تنفيذ التغيري األ تتعلق بصعوبة: الحواجز التنظيمية  -

التكنولوجيا األساسية واإلسرتاتيجية التشغيلية   األهداف التنظيمية، أشكال السلطة،(املنظمات   امليزات األساسية

  ؛)والتسويقية

شاء سلسة إن. توحيد وتبادل والسيطرة على معلومات البيئية وتشمل هذه املشاكل: الحواجز المعلوماتية  -

املرتبطة بكل من األمام واخللف  نظام متخصص للتعامل مع التدفقات املعلوماتية  إمداد اخضر تتطلب إضافية

  (Zailani, 2009, page 249) .املواد  لتدفق

IV - سلسلة اإلمداد الخضراء تجارب بعض دول أسيا في إدارة)GSCM(  

فهي تقوم على  دمج التفكري البيئي يف . االبتكار البيئيمبثابة ) GSCM(تعترب إدارة سلسلة التوريد اخلضراء 

و�دف إىل تقليل أو القضاء على النفايات مبا يف ذلك انبعاثات املواد الكيميائية اخلطرة . إدارة سلسلة اإلمداد

ائي والنفايات الصلبة على طول سلسلة اإلمداد مثل تصميم املنتج، وتوفري واختيار املواد، وتسليم املنتج النه

 .وإدارته حىت �اية احلياة

IV.1 - سلسلة اإلمداد الخضراء  خطوات تنفيذ إدارة)GSCM(  

يوضح الشكل السابق أن العمل املستمر جتاه جعل سلسلة اإلمداد التقليدية حنو سلسلة اإلمداد األخضر، 

د تنفيذ الشركات هلذه يتطلب من الشركات زيادة نضجها ووعيها البيئي، فضال عن ضرورة مراعاة مسالة مهمة عن

  )171-170، صفحة 2013- 2012الشيخ، ( :اخلطوات اليت تتمثل فيمايلي

إن اخلطوة األوىل لتطبيق سلسلة اإلمداد األخضر والتحقق من مدى كفاءة أهدافها وقدر�ا على  :التعريف -

ئمة لتطبيق هذا املفهوم، تطبيق سلسلة اإلمداد األخضر والتحقق من مدى كفاءة األهداف وامتالك التقنيات املال

  فضال عن ضرورة مراعاة خطر تزايد التكاليف اليت تتطلبها عملية التخلص من اإلشعاعات والنفايات املتزايدة؛
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ميثل اخلطوة الثانية لتطبيق سلسلة اإلمداد األخضر وتشري هذه اخلطوة إىل عمل الشركات بشكل : التخطيط -

هلا متمثلة بتحقيق األرباح من جهة واحملافظة على البيئة نظيفة من جهة  جدي يف اإلفصاح عن أهدافها والتخطيط

ثانية، وهذا يتطلب من الشركة العمل على وضع خطط تتمحور حول نوع التقنية اليت سيتم استخدامها يف جمال 

ملية احلصول إنتاج املنتجات أو تقدمي اخلدمات، فضال عن حتديد أنواع الطاقة اليت سيتم استخدامها والتخطيط لع

على مجيع البيانات املرتبطة بدور ة حياة املنتج من التقدمي وحىت إعادة االستخدام، إذ أن اهلدف من هذه اخلطوة 

  برمتها تقيل اآلثار السلبية الالحقة املرتتبة على العملية اإلنتاجية؛

يع العاملني يف الشركة هلذا اهلدف ويقصد �ا اختاذ القرارات اخلاصة، وتتطلب هذه اخلطوة الوالء من مج :القرار -

السامي واملتمثل باحملافظة على البيئة، فضال عن ضرورة دعم اإلدارة العليا هلذه الفكرة والقيام بربامج دراسة السوق 

ومجيع البيانات بغية التعرف على متطلبات الزبائن والتعرف على التأثريات اجلانبية للبيئة هلذه املنتجات فضال عن 

  فادة من اإلطارات العملية والتعاقد مع الكفاءات من الشركات األخرى؛االست

متثل هذه اخلطوة احد أهم اخلطوات يف تطبيق سلسلة اإلمداد األخضر إذ يتم فيها القيام جبميع  :التطبيق -

تتطلبها عملية الربامج التدريبية والتعليمية وجلميع املستويات اإلدارية إىل أن يتم فلسفة علم نفسك بنفسك واليت 

سلسلة اإلمداد األخضر، فضال عن ضرورة نشر الوعي بني العملني جتاه هذا املفهوم وحتقيق روح الفريق يف دعم 

هذا اهلدف السامي للشركة، وبالتايل فإن نشر هذه الرسالة السامية بني الشركات يتطلب منها معرفة حقيقية 

ال يتمثل بالقدرة على إدارة التقنيات والطاقة فحسب، وإمنا أساسية مفادها أن تطبيق سلسلة اإلمداد األخضر 

  ترتبط هذه بالقدرة على إدارة املوارد البشرية وتثقيفها؛

إن احملافظة على مجيع االجنازات اليت مت حتقيقها من خالل اخلطوات السابقة يتطلب العمل بشكل  :المراقبة -

لنحو مستمر، ولكن ال تكفي شهادة الزبائن بأن الشركة تراعي جدي على القيام بعمليات املراقبة والتقييم على ا

 14001أو تعمل على احملافظة على البيئة ولكن املقياس األهم يتمثل بقدرة الشركة يف احلصول على شهادة ايزو 

والعمل على حنو جدي يف احملافظة عليها، بقي أن نقول يف حال عدم قدرة الشركات على حتقيقه سلسلة خضراء 

عمليات اإلمداد عليها أن تعمل باحلد األدىن من ذلك عن طريق وضع كل ما يرشد الزبائن إىل احملافظة على  يف

  .البيئة نظيفة، وذلك من خالل عدم رمي العبوات الفارغة يف األماكن املخصصة هلا وغري ذلك
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  )GSCM(سلسلة اإلمداد الخضراء الخطوات الخمسة لتنفيذ إدارة ):02(الشكل رقم 

  

  

  

  

  

  

دراسة تطبيقية على عينة من  -أثر تطبيق اإلدارة البيئية في إطار إدارة سلسلة اإلمداد على األداءساوس الشيخ، : المصدر

، أطروحة دكتوراه يف علوم التسيري، كلية العلوم االقتصادية والتجارية وعلوم التسيري، جامعة الشركات الصناعة الغذائية الجزائرية

  .170، ص2013-2012مسان، اجلزائر، تل

IV.2 -  ممارسات إدارة سلسلة اإلمداد الخضراء)GSCM( 

تعتمد الشركات ممارسات إدارة سلسلة اإلمداد اخلضراء استجابة لطلبات أصحاب املصلحة على املنتجات   

ارسات داخلية يف إطار مت تصنيف إدارة سلسلة اإلمداد اخلضراء من قبل على أ�ا مم. والعمليات املستدامة بيئيا

الداخلية قرارات  GSCMوتعكس ممارسات . ممارسات الشركات اخلارجية واخلارجية مع شركاء سلسلة اإلمداد

اخلارجية عادة مستوى من التعاون مع  GSCMطريقة صديقة للبيئة، وتتطلب ممارسات  الشركة بالتصرف يف

 . أصحاب املصلحة اآلخرين، مثل املوردين والعمالء

اخلارجية اليت طورها فاشون  GSCMالداخلية ونوعني من ممارسات  GSCMتناول هذه املمارسات ت

يتم فحص هذه املمارسات فيما يتعلق باملوردين . الرصد البيئي والتعاون البيئي) 2008؛ 2006(وكالسن 

ميكن . ات غري احلكوميةوالعمالء بينما يتم استبعاد أصحاب املصلحة اآلخرين، مثل السلطات واملنافسني واملنظم

اإلشارة إىل هذا النوع من املمارسات أيضا باسم آليات احلوكمة، أي املمارسات اليت تستخدمها الشركات إلدارة 

ويشري الرصد البيئي إىل األنشطة اليت تستخدم األسواق أو املعامالت التجارية اليت تقوم �ا . العالقات مع مورديها

املتطلبات البيئية ب اختيار املوردين الذين قاموا بتنفيذ أنظمة اإلدارة البيئية، إلبالغ املورديناملنظمة املشرتية من أجل 

  .ومراقبتهم ملعرفة مدى امتثاهلم هلا

إن التعاون البيئي بدوره يشمل املشاركة املباشرة للمنظمة مع مورديها لوضع األهداف البيئية وحتقيقها بشكل 

نظرا ألن كل شركة حمورية تعمل كمشرتي ملورديها . ن التأثري البيئي لألنشطة املنسقةمشرتك واليت تؤدي إىل احلد م

 المراقبة

 التطبیق

 القرار

 التخطیط

 التعریف
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وكمورد لعمالئها، ميكن أن يتم التعاون البيئي والرصد البيئي يف وقت واحد سواء يف مرحلة اإلنتاج أو يف اجتاه 

 . املصب يف سلسلة اإلمداد

Hoejmose تمييز وقسم استخدم نوعا مماثال من ال) 2014. (وآخرونGSCM  إىل مقاربات قسرية

وتعاونية، حيث يتعلق األول بضرورة مطالبة املوردين بالتصرف بطريقة مسؤولة بيئيا بينما يكون األخري أكثر مرونة 

قاموا بتصنيف �ج سلسلة اإلمداد حنو االستدامة إىل تكليف ) 2013. (بروكهاوس وآخرون. وقائما على احلوافز

أعضاء املنبع باستخدام وسائل االتصال  ا يبدأ النهج اليت تفرضها شراء الشركات ومتتد إىلوعادة م. وتعاونية

يهدف النهج التعاوين بدوره إىل اكتساب ميزة تنافسية . قد يتم تقسيم فوائد املبادرة بشكل غري متناسب. الرمسية

  . لسلسلة اإلمداد بأكملها على مدار فرتة زمنية طويلة

و " التدريب العملي"آليات احلوكمة إىل مقاربات ) Gimenez and Sierra )2013ويقسم 

السابق ينطوي على إدارة مباشرة واستثمارات كبرية يف الوقت واملوظفني واملوارد، يف حني أن األخري غري ". التهرب"

  . مباشر وعلى أساس املعايري

األشخاص الذين متت مقابلتهم يف  اتفق. االهتمام العلمي اجتذب اختيار آلية احلوكمة املناسبة البعض

على أن النهج التعاوين سيكون أكثر فائدة مقارنة بالنهج  Brochaus et al. (2013الدراسة اليت أجراها 

فالتعاون يبين الثقة ويقرتح االلتزام بعالقة املشرتي واملورد، نتيجة لذلك مييل املوردون إىل . األكثر إلزاما لالستدامة

ومع ذلك  يوجد دراسات أخرى تدعو إىل استخدام كال . GSCMدرات التنمية مثل اعتماد االستثمار يف مبا

  . GSCMالنوعني من املمارسات 

دعما لفكرة أن التعاون األخضر والتقييم  Large and Gimenez Thomsen (2011)وجد 

جيادل بأن التعاون البيئي ) أ 2012. (أما جرين وآخرون. األخضر كان هلما تأثري إجيايب مباشر على األداء البيئي

عالوة على ذلك، هناك حاجة إىل تقييم املوردين ومراقبتهم لتحديد . هو مقدمة ضرورية للرصد البيئي

 "شراء أخضر" أو " شراء بيئي"كما مت وصف املمارسات بأ�ا .االحتياجات اليت ينبغي تطويرها بالتعاون األوثق

  .يف األحباث أخرى

الرصد البيئي، فمن الضروري النظر يف كال اجلانبني يف  املختلفة للتعاون البيئي و بالنظر إىل اخلصائص

حيث يقدم القسم التايل أربع نظريات تستخدم على نطاق واسع يف . ويف هذه األطروحات GSCMالبحوث 

 Laari, 2016, page) .على أداء الشركة GSCM، تليها مناقشة حول آثار ممارسات GSCMأحباث 

47-48).  
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IV.3 -  إدارة سلسلة اإلمداد الخضراء)GSCM ( في بلدان)الصين، تايالند، الهند، ماليزيا(  

وذلك من خالل صورة املنتجات والعمليات واألنظمة  سلسلة اإلمداد اخلضراء تعترب كالصديقة للبيئةإن إدارة 

أن معظم   Anbumozhi and Kanda كما أكد. والتقنيات اليت تتعامل �ا، وكيفية إدار�ا لألعمال

اآلثار البيئية السلبية بدال من  البلدان النامية اعتمدت احللول اخلضراء يف أعماهلا للحد من الشركات خاصة يف

حيث ال تزال هذه احللول اخلضراء املعتمدة حلول . من النفايات أو التلوث اعتماد �ج استباقي للحد من املصادر

 GSCM املزيد من االهتمام بدراسة وتنفيذ لذلك هناك حاجة جلذب. فيها من حيث األوامر والتحكم تقليدية

يف البلدان النامية وخاصة يف املناطق  GSCM حيث تكريس القليل من االهتمام البحثي ب يف البلدان النامية

هو مفهوم جديد نسبيا يف منطقة جنوب شرق آسيا ورمبا فقط عدد قليل من  GSCM فمفهوم. اآلسيوية

يف سلسلة  يف دراسته حول اللون األخضر Raoومع ذلك ، كما ادعى . فعال قادرة على تنفيذه تالشركا

وجدت أن ممارسات سلسلة ) الفلبني وإندونيسيا وماليزيا وتايالند وسنغافورة(اإلمداد يف منطقة جنوب شرق آسيا 

لك األحباث يف املنطقة اآلسيوية ميكن النتائج اليت توصلت إليها ت وبالتايل، فإن. اإلمداد البيئية قد بدأت حتدث

 املناسبة واملساعدة يف احلد من GSCM من أجل تطوير ممارسات أن تكون مفيدة للتصنيع يف البلدان النامية

 .مشاكل بيئية

وخاصة  يف منطقة شرق آسيا GSCM قد أظهرت األدبيات احلديثة أن معظم الباحثني بدؤوا بالتحقيق يف

على الرغم من أن الصني . أكثر أمهية يف الصني GSCM وأصبحت القضايا املتعلقة بـ. الصني كدولة متقدمة

ويف .  تكسب الكثري من الفرص يف التصنيع، لذا فهي تتعامل مع املشاكل البيئية الضخمة الناجتة عن هذه الفرص

 ة تتفاوت يف نطاقهاوآخرون بالتحقيق فيما إذا كانت جمموعات املصنوعات الصينية املختلف  Zhuسبيل هذا قام

فحصت ما إذا كان الوعي املصنعني الصينيني  ودراستهم أيضا. من منظور التحديث البيئي GSCM لتنفيذ

وأيضا التأثري  GSCM ممتثل لتنفيذ) تعزيز وفورات الطاقة واحلد من التلوث(املوجهة  بالبيئة احمللية والدولية

فقد وجدت الدراسة أن وترية متفاوتة من الشركات . فيها الوسطي للضغط التنظيمي الذي يلعب دورا رئيسيا

وأمهية الضغط التنظيمي لتوزيع هذه  GSCM لتتناسب مع ممارسات املصنعة الصينية �تم بتحديث البيئة

 .من قبل الصناعة التحويلية الصينية األكثر اعتمادا املمارسات

مستوى  ل العالقة بني سلسلة اإلمداد اخلضراءوآخرون يف الصني، قامت بتحلي Liuفالدراسة اليت قام �ا 

أكدت الدراسة أنه سيتم تعزيز قدرات الشركة يف جمال . والعوامل احملددة املصنفة  (LGSCM) على اإلدارة

 GSCMكتدريب املوظفني لزيادة مشاركتها يف ممارسات اإلدارة البيئية بقوة من خالل عمليا�ا الداخلية املتكررة

 يف الصني واستكشاف قياس األداء ل GSCM ، درست مستويات تبين ممارساتYan Li، وكما درس 

GSCM. أظهرت النتائج أن GSCM موازنة بقوة مع ممارسات اإلدارة املتقدمة األخرى، وساهم يف  كان

 .األداء البيئي حتسني
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 Zhuوآخرون درسوا تقييم ممارسات GSCM  الكيميائية توليد الطاقة، (املتعلقة بأربع صناعات صينية /

يف السياقات الصناعية  GSCM وخلصوا إىل أن اعتماد ممارسات) اإللكرتونية، السيارات/ البرتولية، الكهربائية 

 تقييم وشرح حول وكانت دراسة أخرى أيضا يف الصني لديها. غري موحد عرب الصناعات األربعة املختلفة هو

GSCM وخلصوا إىل أن الوعي البيئي العايل والضغوط . الصينة واملمارسات األداء بني خمتلف شركات التصنيع

للتحسينات  قوية أو أعلى يف املؤسسة الصينية، ناهيك عن تلك GSCM مل تسهم يف اعتماد ممارسة فيها

 .املتوقعة يف بعض جماالت األداء

 GSCM ممارساتاعتماد وتنفيذ  إن القلق بشأن القضية البيئية قد زاد أيضا اهتمام الباحثني بالتحقيق يف

وآخرون يف تايالند حللت  Ninlawan فقد كانت دراسة. اهلند وماليزيا يف بلدان آسيوية أخرى مثل تايالند،

األنشطة اخلضراء يف الشركات املصنعة ألجزاء الكمبيوتر وكذلك قياس مستوى إدارة سلسلة اإلمداد  هي األخرية

ألخضر والتوزيع األخضر، وقد أجريت دراسة حول اللوجستية اخلضراء املتعلقة باملشرتيات اخلضراء والتصنيع ا

منهجية  باستخدام GSCM وآخرون كانت حول العوامل املؤثرة يف تنفيذ  Diabatالعكسية يف اهلند من قبل 

واستخرجوا منها عدة نتائج منها؛ شهادة نظام اإلدارة البيئية للموردين، التعاون البيئي  (ISM) النمذجة التفسريية

والقضاء على اآلثار البيئية للمنتج،  املوردين والعمالء، التعاون بني مصممي املنتجات اخلضراء واملوردين للحد مع

وعملية التشغيل، تقليل استهالك الطاقة،  اللوائح والتشريعات احلكومية، دمج إدارة اجلودة البيئية يف التخطيط

 .مات اللوجستية العكسيةإعادة استخدام وإعادة تدوير املواد والتغليف واخلد

وجد األدب احلديث أنه ال يزال نقص يف دراسات حول . هو األحدث نسبيا يف ماليزيا GSCM فاملفهوم

وقد أجريت دراسة واحدة من ماليزيا . دولة متقدمة على أساس السياق املاليزي باعتباره GSCM اعتماد وتنفيذ

 األربعة أو الدوافع الرئيسية ملبادرات سلسلة اإلمداد اخلضراء هيواليت حددت الدوافع  اليت أجراها الطيب وزيالين

وآخرون حللوا العالقة بني  فالطيب. اللوائح ومتطلبات العمالء واملكاسب التجارية املتوقعة واملسؤولية االجتماعية

اليت هلا تأثري إجيايب ) التصميم البيئي(مبادرات سلسلة اإلمداد اخلضراء ونتائج األداء وحتديد املبادرات الرئيسية 

 Noor Aslinda Abu) .)سةالبيئية واالقتصادية وخفض التكاليف والنتائج غري امللمو ( األربعةعلى األنواع 

Seman, March 2012, page 04-05)  
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ملوازنة األداء االقتصادي  نتيجة لضغوطات اليت تواجهها املؤسسات سواء تنافسية أو تنظيمية أو جمتمعية

بالبيئي، قد أصبح مهما هلا بشكل متزايد يف التحول إىل أعمال اخلضراء كاهتمام باالستدامة البيئية اليت هلا فائدة 

األكرب على ا�تمع وذلك باعتماد التكنولوجيا اخلضراء يف عمليا�ا التجارية، واليت أثرت أيضا على املوردين 

  . والعمالء



  --الصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزياالصني؛ تيالند؛ اهلند؛ ماليزيا  --اإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسيااإلمداد اخلضراء كتوجه اسرتاتيجي يف بلدان أسياإدارة سالسل إدارة سالسل 
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ت القضايا البيئية مبوجب التشريعات والتوجيهات الصادرة من العمالء وخاصة يف الواليات املتحدة فقد أصبح

ونتيجة لذلك برزت إدارة سلسلة اإلمداد اخلضراء . واالحتاد األورويب واليابان مصدر قلق مهم للمصنعني

)GSCM (ا�ا بشكل متزايد من قبل كنهج بيئي منهجي جديد يف إدارة سلسلة اإلمداد وقد مت قبوهلا وممارس

منظمة التفكري املتقدم، باعتبارها ابتكارا بيئيا من خالل دمج املفهوم األخضر يف مفهوم سلسلة اإلمداد، و�ذا 

فإدارة سالسل إمداد اخلضراء أنشأت أجندة حبث جديدة يف دول شرق أسيا حيث سيكون لسلسلة اإلمداد 

  .ية مثرية لالهتمام العديد من الباحثني يف بقاع العاملوبالتايل أضحت قض. عالقة مباشرة بالبيئة

  :أهم النتائج المتوصل إليها

إن سالسل اإلمداد تسمح بتحسني مستوى اخلدمات وتساعد املؤسسات يف ختلص من تكاليف  - 

 التخزين؛

 قيام شركات التصنيع بالصني بتهيئة بيئتها الصناعية للتالؤم مع معطيات تطبيق إدارة سالسل إمداد - 

 اخلضراء؛

التغري احلايل يف املتطلبات البيئية اليت أثرت على أنشطة التصنيع قد زاد االهتمام بتطوير اسرتاتيجيات  - 

 اإلدارة البيئية لسلسلة اإلمداد اخلضراء؛

 والقضاء على آثارهم السلبية على البيئة؛ التعاون بني مصممي املنتجات اخلضراء واملوردين يف اهلند للحد - 

يف ماليزيا، وكذلك أيضا مستوى  GSCMاك حاجة ملزيد من التفاهم حنو اعتماد وتنفيذ ال تزال هن - 

 .الوعي املنظمة باملشاكل البيئية اليت تسببها عمليا�م التجارية

  :أهم التوصيات

 جيب إتباع طرق إنتاج يف املؤسسات تساهم يف جودة البيئة؛ - 

 سالسل إمداد اخلضراء باعتبارها مفهوم جديد؛جيب تكييف القوانني واللوائح التشريعية مع متطلبات  - 

 جيب العمل على تطوير مناذج واسرتاتيجيات تطبيق إدارة سالسل اإلمداد اخلضراء يف بلدان شرق أسيا؛ - 

 جيب احلد من اإلفراط يف استخدام تكنولوجيا غري نظيفة والبحث عن تكنولوجيا نظيفة صديقة للبيئة؛ - 

 .وكيفية احملافظة عليها عند تطبيق سالسل إمداد اخلضراء إعطاء األولوية دائما إىل البيئة - 
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